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2020 január 25. szombat 6.00 óra
Regionális Böllérversenyt
rendez Vértesszőlős
10 csapat részvételével!
Kulturális programjaink a sportcsarnokban és a csarnok
melletti rendezvénysátorban zajlanak majd a nap folyamán.
Az érdeklődők betekintést nyerhetnek a perzselés, bontás,
feldolgozás munkafázisaiba.
KÓSTOLÓJEGY A HELYSZÍNEN!

Az esti bál kezdete 19.00 óra
A JEGYEKET A KÖZSÉGI KÖNYVTÁRBAN CSAK ELŐVÉTELBEN ÁRUSÍTJUK.
További információ a muvelodesi.haz@vertesszolos.hu e-mail címen
vagy a 06 30 578 5116-os telefonszámon kapható.
A helyszínen nincs lehetőség jegy vásárlására.
Részletes program a következő oldalon! Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

V. Böllérverseny, és böllérbál
Vértesszőlős 2020. január 25. szombat
A verseny reggel 6.00 órakor kezdődik,
ahol a zsűri pontozza, az érdeklődők pedig megtekinthetik a hagyományos disznóvágás első fázisát, és folyamatosan a
további munkafolyamatokat, a népi hagyományoknak megfelelően.
9.00 órától a rendezvénysátorban megvásárolhatók a kostolójegyek, melynek ára 600
forint. A kedves látogatók ezzel a jeggyel ízlelhetik meg a csapatok által elkészített finomságokat, a böllércsapatok szépen kialakított
portáin. 10.00 órától folyamatosan tekinthetik
meg a kedves látogatók, a sátorban felállított
színpadon a csapatokat kísérő vendégek színes műsorát. Csak ízelítőként: Az udvardi, a
csíkrákosi, és a vértesszőlősi férfikórusokat,
de láthatnak néptánc produkciókat, és más
színes szórakoztató műsorokat. A rendezvény
egész ideje alatt büfé működik. A böllérver-

seny várható befejezése 18.00 órakor lesz.
A nap böllérbállal fejeződik be. A nap böllérbállal fejeződik be. A bál kezdete 19.00 óra,
ahol az eredményhirdetést követően svédasztalos vacsorával, illetve Szegafrédó Zoli
és Morvai Dani zenéjével várják a szervezők
a vendégeket.
Báli belépők a Községi Könyvtár nyitvatartási ideje alatt (kedden és csütörtökön
13.00–18.00 óráig, pénteken 11.00–16.00
óráig) vásárolhatók meg elővételben 3000
forintos áron. Amennyiben kérdés vetődne
fel a rendezvénnyel kapcsolatban, érdeklődni lehet a konyvtar@vertesszolos.hu, a
muvelodesi.haz@vertesszolos.hu a kozhazszolos@gmail.com e-mail címen, vagy
a +36 30 578 5116-os telefonszámon.
Minden érdeklődőt szeretettel vár Vértesszőlős Község Önkormányzata, és a
szervezők.

Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtéséről és elszállításáról

E körben azon ingatlantulajdonosok
érintettek, melyek nincsenek bekötve a
szennyvízcsatorna-hálózatba.
A képviselő-testület döntése értelmében
2020-2021. években a Bazsika Trans Kft.
(2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 104. fsz. 2.)
a kiválasztott közszolgáltató, aki jogosult
és köteles a háztartási szennyvíz elszállítására. Csakúgy, mint a szilárd hulladék
esetében, az érintett ingatlan-tulajdonosok
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Aktualitása miatt újból szeretném felhívni a lakosság figyelmét a közutak, járdák
síkosságmentesítésével kapcsolatban.
A hóeltakarítási, síkosságmentesítési feladatokat a jogszabályi rendelkezések alapján 5 centiméter vastagságot elérő hótakaró esetén kell ellátni. Lehetőségeinkhez
mérten törekedni fogunk a zavartalan és
biztonságos közlekedés feltételeinek biztosítására, de megvalósíthatatlan és nem elvárható, hogy valamennyi útszakasz „fekete
aszfalt” tisztaságú legyen. Fenti feladatok
elvégzéséhez kérem a lakosok segítségét
is, hogy lehetőség szerint ne parkoljanak az
úttesten, gépjárműveikkel, egyéb közterületen elhelyezett tárgyaikkal ne akadályozzák az útkezelő gépek munkáját. Felhívom

figyelmüket arra, hogy a közterület használatáról, rendjéről és tisztántartásáról szóló
14/2014. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet
alapján az ingatlan használója köteles
gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz – járda hiányában 2 méter széles területsáv – illetőleg ha a járda mellett zöldsáv
is van az úttestig (de legfeljebb 20 méterig)
terjedő teljes terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítéséről
(különös tekintettel a pollenallergiát okozó növényekről), hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről, a hulladékgyűjtő
edényzet környezetének tisztántartásáról.
Az ingatlantulajdonos ezen kötelezettségének elmulasztásával okozott károkért
polgári jogi felelősséggel tartozik.
Nagy Csaba polgármester

Polgármesteri Hivatal

Önkormányzati hírek

A jogszabályok értelmében az Önkormányzatnak közszolgáltatás keretében
kell biztosítania a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését és elszállítását.

Közutak, járdák síkosságmentesítése

a kiválasztott közszolgáltatóval kötelesek
szerződést kötni. A közszolgáltatás díját
a képviselő-testület hagyta jóvá, melynek
mértéke 5500 Ft/m3+Áfa. A közszolgáltatót az érintett ingatlantulajdonsok az
alábbi elérhetőségeken kereshetik: Bazsika József, 06-20-964-1797, info@bazsikatrans.hu.
A közszolgáltatást szabályozó önkormányzati rendelet az önkormányzat honlapján megtalálható (25/2014. (XII.12.)
önkormányzati rendelet, egységes szerkezetben), illetve kérdés esetén a polgármesteri hivatalban dr. Jelinek Gabriella ügyintéző ad felvilágosítást.

Ügyfélfogadás:
HÉTFŐ: 7.00–12.00, 13.00–16.00
SZERDA: 7.00–12.00, 13.00–16.00
PÉNTEK: 7.00–12.00

Kérjük szíveskedjenek
az ügyfélfogadás
rendjét betartani!

Elérhetőségek:
• Ügyintézők: Fax: 06 34 379 091/111 • Telefon: 06 34 379 674 és 379 091
• Mobil: 06 30 579 3780 és 06 30 585 9056
• Titkárság (Bujdosné Pap Éva) 379-091/101-es mellék – polg.hivatal@vertesszolos.hu
• Adóügyek (Pankotai Dóra) 379-091/104-es mellék – ado@vertesszolos.hu
• Pénzügyek (Tóthné Pammer Judit) 379-091/108-as mellék – penzugy@vertesszolos.hu
• Gazdálkodás (Virág Pálné) 379-091/108-as mellék – gazdalkodas@vertesszolos.hu
• Szociális- és gyámügyek, lakcímügyek, anyakönyvvezetés, hagyatéki ügyek
(Árva Lászlóné) 379-091/109-es mellék – kata.arva@vertesszolos.hu
• Hatósági ügyek: birtokvédelem, panaszok, kereskedelmi ügyek (üzlet, telephely
engedélyezések), növényvédelem, állatvédelem, építési szabályzat, vízügyi, útügyi feladatok
(Szalai Regina) 379-091/106-os mellék – szalai.regina@vertesszolos.hu

Nagy Csaba polgármester
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A képviselő-testület 2019. december 12-ei ülésén hozott döntései
A képviselő-testület:
–		
		
		
		

Elfogadta a 2020. évi munkatervét, melynek I. részében az ülések előre tervezett napirendi pontjai,
II. részében pedig az állami, helyi ünnepségek időpontjai, helyszínei kerültek meghatározásra. (Az
ülések tervezett napirendi pontjainak felsorolását negyedéves bontásban tesszük közzé az aktuális
lapszámban, melyek azonban módosulhatnak.)

– A korábbi éveknek megfelelően 2020. évre is döntött a köztisztviselők illetménykiegészítésének
		 megállapításáról, továbbá meghatározta az önkormányzat, polgármesteri hivatal és az óvoda/
		 bölcsőde 2019. évi jutalomkeretének összegét.
–		 A januárban megrendezésre kerülő „Böllérverseny” költségeinek biztosításához 2,5 M Ft forrás
		 biztosításáról döntött a 2020. évi költségvetés terhére.
–		 A Vértesszőlősi Általános Iskola udvarán telepítendő fitneszpark járulékos költségeire (kerítés,
		 stabilizált szórt burkolat, növénytelepítés) 1.682.242 Ft-ot biztosít az önkormányzat 2020. évi
		 költségvetésének terhére.
–		 Elfogadta a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati
		 rendeletet (mely az önkormányzat honlapján a hatályos rendeletek között megtalálható).
–		 Elfogadta a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítását és a
		 módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalását. (A módosítás nem érdemi volt, ahol új
		 polgármestert választottak, a polgármesterek nevei kerültek átvezetésre.)
– A Helyi Értéktár Bizottság új tagjainak választotta Kutenics Szilvia, Pappné Bedei Sarolta és
		 Csanálosi László vértesszőlősi lakosokat, egyben köszönetét fejezte ki munkájukért a korábbi
		 tagoknak: Zoltánfi Zsuzsannának, Kutenics Máriának és Kutenics Kingának.
–		 A Meredek utcai lakók kérelmét elfogadva 2 db forgalomlassító eszköz (fekvőrendőr) kihelyezéséről
		 döntött.
dr. Lázár Gabriella
jegyző

KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEINEK MUNKATERVE
A képviselő-testület a szervezeti és
működési szabályzata szerint minden
hónap 2. csütörtöki napján (január hónapban a 3. csütörtöki napon) 13 órai
kezdettel tart ülést. Július és augusztus hónapban nem kerül sor rendes
ülés megtartására, indokolt esetben
rendkívüli ülés összehívásra kerülhet.
A munkaterv részleteiről negyedéves
bontásban tájékoztatjuk a lakosságot.
Természetesen a tervezett napirendi
pontok időpontjai változhatnak, illetve
az aktuális ügyek felvételre kerülnek.
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A képviselő-testület 2020. évi munkatervének I. negyedévet érintő ülései, az
ülések tervezett napirendi pontjai, az I.
negyedévet érintő ünnepségek, megemlékezések:
2020. január 16.
Napirend:
1.) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tárgyalása – I. forduló
2.) A 2019. évi költségvetési rendelet
módosítása (átvezetések)
3.) Szlovák és Roma Nemzetiség Ön-

kormányzatokkal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
4.) Samufalvi Óvoda és Bölcsőde éves
nyitvatartási rendjének meghatározása
5.) Közterületi emlékművek felülvizsgálata
6.) Beruházási és fejlesztési javaslatok
2020-2021. évekre
7.) Civil szervezetek támogatására vonatkozó önkormányzati rendelet felülvizsgálata
8.) Beszámoló a Helyi Értéktár Bizottság
2019. II. félévi munkájáról
9.) Egyebek
9.1.) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről
9.2.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2020. február 13.
Napirend:
1.) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapítása
2.) Gazdasági program felülvizsgálata
3.) 1. sz. főút forgalomlassítási lehetőségeinek megtárgyalása
4.) Helyi Építési Szabályzatot érintő
kérdések
5.) Közterület-használati rendelet felülvizsgálata – I. forduló
6.) Baromállási dűlői ingatlanok és lakosok helyzetének felmérése
7.) Csendrendelet szükségességének
megvitatása
8.) Egyebek
8.1.) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről
8.2.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal
2019. évi tevékenységéről
2.1.) Beszámoló az adóhatóság 2019.
évi tevékenységéről, a 2019. évi adóbevételek teljesüléséről
3.) Az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása
4.) Beszámoló a civil szervezetek
2019. évi önkormányzati támogatásának
felhasználásáról és az együttműködések
eredményéről
5.) Döntés a civil szervezetek 2020. évi
támogatási kérelméről
6.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
áttekintése
7.) Jelentés az energiamegtakarítási
intézkedési terv végrehajtásáról
8.) Díszpolgári cím és Vértesszőlősért
Emlékplakett kitüntetések adományozásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
9.) Egyebek
9.1.) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről
9.2.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
KÖZMEGHALLGATÁS
Március 12-én, 17.00 órakor
a Közösségi Házban (Templom u. 75.)
Napirend:
1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2019.
évi feladatainak végrehajtásáról
2.) Tájékoztató az Önkormányzat 2020.
évi költségvetéséről
3.) Lakossági észrevételek, javaslatok,
kérdések
Megemlékezés

2020. március 12.
Napirend:
1.) Samufalvi Óvoda és Bölcsődét érintő
döntések
1.1.) Óvodai beiratkozással, óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatos hirdetmény elfogadása
1.2.) Bölcsődei szolgáltatási önköltség
megállapítása

Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc tiszteletére megemlékezésre kerül sor március 15-én (vasárnap)
14.00 órai kezdettel, az Ady utcában lévő
Március 15-ei emlékműnél.
Nagy Csaba
polgármester
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Polgármesteri, képviselői fogadóórák
A képviselő-testület tagjai a lakossággal
való hatékonyabb együttműködés, a lakossági igények megismerése, a közvetlen
kapcsolat kiépítése céljából úgy döntöttek,
hogy havonta egy alkalommal képviselői
fogadóórát tartanak, az alábbiak szerint:
Nagy Csaba polgármester
A fogadóóra helyszíne: Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal tanácsterme (Vértesszőlős, Templom u. 57.). Időpontja: január hónapban a 3. csütörtöki napon, február-június
és szeptember–december hónapokban a hónap 2. csütörtöki napján 17 és 18 óra között.
Török Csaba alpolgármester
A fogadóóra helyszíne: Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal tanácsterme (Vértesszőlős, Templom u. 57.). Időpontja: január hónapban a 3. csütörtöki napon, február-június
és szeptember–december hónapokban a hónap 2. csütörtöki napján 17 és 18 óra között.
Barta László képviselő
A fogadóóra helyszíne: Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal tanácsterme (Vértes�szőlős, Templom u. 57.). Időpontja: január
hónapban a 3. csütörtöki napon, februármárcius hónapokban a hónap 2. csütörtöki
napján 17 és 18 óra között.
A fogadóóra helyszíne: „Farkas Magbolt” (Tatabánya, Petőfi S. u. 5.). Időpontja: április – szeptember hónapokban a hónap 1. szombati napján 9-10 óra között.
dr. Pluhár Szilvia képviselő
A fogadóóra helyszíne: Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal tanácsterme (Vértesszőlős, Templom u. 57.). Időpontja: január hónapban a 3. csütörtöki napon, február-június
és szeptember–december hónapokban a hónap 2. csütörtöki napján 17 és 18 óra között.
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Kovács Enikő képviselő
A fogadóóra helyszíne: Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal tanácsterme (Vértesszőlős, Templom u. 57.). Időpontja: január hónapban a 3. csütörtöki napon, február-június
és szeptember–december hónapokban a hónap 2. csütörtöki napján 17 és 18 óra között.
Markó Andrea képviselő
A fogadóóra helyszíne: Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal tanácsterme (Vértes�szőlős, Templom u. 57.). Időpontja: január
hónapban a 3. csütörtöki napon, februárjúnius és szeptember–december hónapokban a hónap 2. csütörtöki napján 17 és 18
óra között.
Németh Ferenc képviselő
A fogadóóra helyszíne: Vértesszőlősi
Községi Könyvtár (Vértesszőlős, Múzeum
u. 43.). Időpontja: január hónapban a 3.
csütörtöki napon, február-június és szeptember–december hónapokban a hónap 2.
csütörtöki napján 17 és 18 óra között.

Betlehemet avattunk!
Sok éves tervezgetés után született meg
az elhatározás, hogy végre valósítsuk
meg a községünkben a templom előtti
betlehemet. S bizony az ötlettől eljutni a
fények felkapcsolásáig nagyon hosszú
volt az út! Szerencsére mindig kaptam
segítséget: anyagit, fizikait, vagy csak
egy támogató szót, ötletet. Így aztán
nagy örömmel álltam a nagy számú érdeklődő elé december 1-jén vasárnap,
akik megtiszteltek azzal, hogy az első
gyertyagújtásnál jelen akartak lenni!
Az ünnep fényét emelte a Vértesszőlősi
Férfi dalkör műsora, mely után meghallgathattuk Bencsik János országgyűlési
képviselő úr és Nagy Csaba polgármester
úr köszöntőjét is. A faragott betlehemet
felszentelte, illetve megáldotta Gedő Attila c esperes úr a katolikus, és Dr. Márkus
Mihály püspök úr a református egyházak
részéről. A fényárba borult betlehem, az
első adventi gyertya meggyújtása mellett
köszönettel vettem az egybegyűltek elismerését, mely elvégzett KÖZÖS munkánkat dicsérte! Számtalan támogatónkról a

támogatási időszak befejeződésével személyesebben is megemlékezünk, de már
most szeretném megköszönni mindenki
segítségét, aki bármilyen formában is tetttesz azért, hogy ez a nagyszerű építmény
megépülhessen! Köszönöm, hogy az adventi időszakban mindig eljöttek, hogy
együtt várjuk az ünnep elérkeztét, s külön
köszönömet az iskolás gyermekek kórusának, az óvodai nevelők énekkarának és a
Nyugdíjas klub kórusának a gyönyörű karácsonyi dalokat, melyekkel hétről-hétre
megörvendeztettek bennünket!
Török Csaba
alpolgármester

A fogadóórákra előzetesen jelentkezni
kell, legkésőbb a fogadóóra előtti napon
12 óráig a Polgármesteri Hivatalban Bujdosné Pap Éva ügyintézőnél személyesen, vagy a 34/379-091/101; 06-30/5793780 telefonszámon.
Nagy Csaba polgármester

Vértesszőlős Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete
sikerekben és egészségben gazdag
Boldog Újévet kíván
minden vértesszőlősi lakosnak!
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Falukarácsony 2019
Az évtized utolsó falukarácsonyát december 21-én rendezte meg Vértesszőlős Község Önkormányzata az iskolával,
és civil szervezetekkel együttműködve.
Az időjárás ezúttal nem fogadta kegyeibe a rendezvényt, esett az eső, ennek
ellenére igazi karácsonyi hangulat alakult ki.
Már pénteken elkezdődtek az előkészítő
munkák, és szombat délelőtt is serénykedtek az önkormányzat dolgozói, a Szülői
Munkaközösség tagjai, az tantestület, és
a Pátria Faluközösségi Egyesület tagjai,
valamint önkéntesek is. 16 órára minden
készen állt, hogy az év utolsó nagyobb
rendezvényén minden résztvevő, és látogató jól érezze magát. A hagyományoknak
megfelelően finom sültkolbász, főtt virsli,

lángos, és sültgesztenye várta a vendégeket. Gőzölgő forralt borral, és forró teával
lehetett leöblíteni az ízletes ételeket. Az iskola udvarán, és a tantermek egy részében
felnőtt árusok, és izgatott gyermekek várták a vásárlókat. Paxy Éva, az iskola igazgatója köszöntötte a sokadalmat, utána
elkezdődött az ünnepi program. Fellépett
az óvoda nevelőtestületének kórusa, az iskolás gyermekek, az Őszirózsa Nyugdíjasklub asszonykórusa, és a Falukarácsony
befejezésekén a Vértesszőlősi Férfi Dalkör.
A nagy szeretettel előadott műsorok igazi
közönségsikert arattak. A kedves, és színvonalas előadások segítettek ráhangolni
a résztvevőket a szeretet ünnepére. Nagy
köszönet jár mindenkinek, aki lelkes, és
önzetlen munkájával segített megszervezni, és lebonyolítani ezt a szép rendezvényt.

Iskolai hírek
Mikulás az erdőben
December 5-én az elsősök az Agostyáni
Arborétumba látogattak, hogy a téli erdővel ismerkedjenek. Vezetőnk sok érdekeset
mesélt az erdőről, a madarakról, megnéztük odúikat, megmutatta, hogyan és mivel
etetik őket. A csikorgó hóban jólesett a
séta, érdeklődve jártuk be az ösvényeket.
Az igazi meglepetés azonban túránk vége
felé jött el: ajándékait szánkón húzva meg-
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érkezett a Mikulás! A gyerekek cseppet
sem jöttek zavarba, örömmel fogadták,
elbeszélgettek vele. Örültek a gyümölcsnek és a kifestőkönyvnek, amit kaptak tőle,
megígérték, hogy még jobb és szófogadóbb gyerekek lesznek, mint eddig voltak.
Köszönjük a szülők támogatását, hogy a
program megvalósulhatott!
Szabó Mária
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Angyali karácsony

Amikor a Mikulás nem adja, hanem kapja az ajándékot
A 2019-es Mikulás rendhagyó módon
kopogtatott be az iskola 3. osztályos tanulóihoz. December 6-án reggel ugyanis
a kis csapat útra kelt Budapestre a Mikulásgyárba Bea nénivel, Marika nénivel és
Mariann nénivel.
Ez alkalommal azonban nem ajándékot
vártak a csodálkozó, csillogó gyerekszemek, hanem ők készítettek kis ajándékcsomagokat a rászoruló gyerekek részére,
melyet magukkal vittek az adományközpontba a Millenárisra. Ezek a csomagok
nem mást rejtettek, mint azt a mesekönyvet, melyet a gyerekek közösen írtak és illusztráltak, a szülők támogatásával pedig
könyv formájában is megjelent. A szeretet
meséjének nem is lehetett jobb helye, mint
ezekben a csomagokban, melyet minden
család megfűszerezett némi kis édességgel, apró játékkal. Került mellé egy levél is,
mely annak az ismeretlennek szól, akihez
az ajándék eljut majd az ország valamelyik
szegletébe, és tartalmazza a gyerekek jókívánságait. Mikulás bácsi nagy szeretettel
fogadta a kis lurkókat a Mikulásgyárban,
ahol a kicsik saját kezűleg helyezhették fel
a csomagkészítő futószalagra adományukat. Meleg szeretettel dicsérte meg őket
jószívűségükért, és persze ő is kedveskedett nekik egy kis édességgel. Ezután
a Millenárison az adventi időszakra kiala-

Idén is, az elmúlt évekhez hasonlóan felkérést kaptunk az Őszirózsa Nyugdíjas
Klub vezetőjétől, hogy 2019. december
7-én, a hagyományos karácsonyi ünnepségükön adjunk műsort. A kérésnek
eleget téve a második osztályosokkal
készültünk fel.
Ám idén a hagyományokkal szakítva nem
karácsonyi versekkel és dalokkal készültünk, hanem egy színdarabot tanultak meg
a gyerekek. A darab, melynek címe Angyali karácsony nagyon nagy sikert aratott, a
sok-sok próba, ráfordított energia meghozta
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kított olvasósátor megtekintése következett, ahol híres színészek meseolvasással
szórakoztatták a látogatókat, egyben népszerűsítették az olvasást is. A következő
meglepetés itt várta kis csapatunkat: Hegyi
Barbara művésznő a mi mesénket választotta felolvasásra, az ő interpretálásában
hallgathatta meg a közönség. Tőle is nagy
dicséretet kaptak a gyerekek munkájukért.
Gondolom, ezek után nem kell ecsetelnem
azt a boldogságot, ami átjárta mindannyiunk szívét. Talán ezért mondják azt, hogy
jobb adni, mint kapni…
Köszönet az osztály szülői munkaközösségének, akik lehetővé tették számunkra
az utazást, valamint a Vértes Copy Kft-nek
az adományként vitt harminc mesekönyv
elkészítésének szponzorálását.
Iványi Beáta

a gyümölcsét. Sok gratulációt, elismerést
kaptak a gyerekek a szép és fegyelmezett
szereplésért. A téli szünet előtti utolsó napon
az alsó tagozatos iskolatársaiknak is előadták a produkciót a Közösségi Házban, szintén nagy sikert aratva. A felkészülésünk és
a sikeres előadás nem jöhetett volna létre a
gyermekek szüleinek odaadó támogatása,
segítsége nélkül, ezért külön köszönet nekik.
Köszönjük mindenkinek, aki segítette munkánkat! Köszönjük a lehetőséget, hogy bemutathatták a gyerekek, mennyire ügyesek,
elszántak és fegyelmezettek tudnak lenni.
Saltzer Kíra
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Bölcsődei hírek
A hajnali harangszónak gilingalangója,
hirdetgeti, hogy az évnek itt a fordulója.
Azért friss jó egészséget, bort,
búzát és békességet,
Adjon Isten bőven az új esztendőben.
November végén kis bölcsődénkben is
megkezdődtek az adventi előkészületek. Előkerültek a karácsonyi dekorációk
és az illatzacskók. Az ünnepi várakozás
izgalmát a gyerekek is átérezték és egyre többször került szóba a Mikulás és az
advent. Ezek a napok teli voltak varázslatokkal, mesés történetekkel, csodákkal.
A karácsonyi, ünnepi várakozás izgalmát
növelte, hogy a gyerekeket otthon adventi
naptárral lepték meg és így minden napra
jutott egy-egy élmény.
December 6-án minket is meglátogatott
a Mikulás. A bölcsődébe érkező gyerekek
ünneplőben várták megterített asztal mel-

lett a hosszú útról érkező Télapót. Tejet
és kekszet készítettek ki neki és Rudolfról
sem feledkeztek meg, így az asztalra répa
is került. Hetekkel előtte készültünk, hogy
örömet szerezhessünk és a gyerekek rajzoltak, ragasztottak.
A hosszú előkészület a délelőttöt vagy
akár az egész napot körül lengte. Megteremtettük a hangulatot, szorgalmasan
színezték, festették a kis csizmákat, és
így egy kicsit becsalogattuk a szívünkbe
a várakozás örömét. A tanult dalainkkal,
mondókáinkkal közösen énekelve köszöntöttük az érkező Mikulást, aki a gyerekeket
megajándékozta, puttonyából előkerültek
a csomagok. A csillogó szempárokból ítélve nagy élményben volt részük. Néhány
kisgyermek sírva fakadt, de a Mikulásnak
mindenkihez volt néhány kedves, dicsérő
szava. A távozása után csillogó szemmel
bontogatták ki a csomagokat.

Óvodánkban az óvónénik hagyományteremtő szándékkal bábelőadással és a
középen elhelyezett hatalmas adventi koszorún levő gyertyájának meggyújtásával
készültek, melyen bölcsődés gyerekeink
is részt vettek. Ezek az együttlétek arról
szóltak, hogy együtt legyünk, tevékenykedjünk és részesévé váljunk az ünnepi
várakozásnak.
Ahogy egyre több gyertya égett, egyre közelebb kerültünk a karácsony ünnepéhez. A mindennapokon készültünk a
karácsony csodájára. A Mikulás meséket
lassan felváltották a karácsonyi énekek,
mesék. Karácsonyi ünnepség napján minden kis bölcsődésünk újra ünneplő ruhát
vett fel és a koszorúnál közös éneklés
mellett meggyújtottuk az utolsó gyertyát.

Az óvónénik meglepetés énekkel készültek
és több szólamban, hangszerrel karácsonyi dalokat énekeltek. A kollégák együttes
segítő és önzetlen munkája segítette az ünnep hangulatának gazdagabbá tételét.
A csoportokban a gyerekeket meglepetés várta. A hatás nem maradt el és a
gondosan becsomagolt játékok papírjai percek alatt lekerültek a dobozokról.
Az arcukról leolvasható volt az öröm és az
izgalom, minden egyes doboz kinyitásánál.
Köszönjük a meglepetés ajándékokat a
polgármester és alpolgármester úrnak, a
jegyzőasszonynak, Dr. Pluhár Szilviának,
a képviselő-testületnek, valamint azt, hogy
részt vettek meghitt ünnepünkön.
Szeretnénk megköszönni minden bölcsődés kisgyermek nevében a helyi Kötőklub ügyes kezű tagjainak, hogy a meglepetések között a szívből készített kötött kis
alvós kendők is ott lapultak, megkönnyítve
a beszoktatós gyermekek elválását a szülőktől. A gyerekekkel mi is készültünk és
egy kis ajándékkal köszöntük meg másnap
az ajándékokat.

A bölcsőde dolgozóinak nevében kívánok
mindenkinek Boldog Egészségben és Sikerekben Gazdag Új Esztendőt!
Scsibrán Zoltánné
kisgyermeknevelő
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Óvodai hírek
„Karácsonyi rege ha valóra válna
igazi boldogság szállna a világra!”
December hónapban kívül belül ünneplőbe öltözött az óvodánk, és lelkünket is
ünneplőbe öltöztettük. Péntekenként az intézmény apraja nagyja összegyűlt a tornateremben és meggyújtottunk 1-1 gyertyát
az adventi koszorún. A gyertyagyújtást az
óvónénik által előadott mesejáték, bábjáték és a közös éneklés tette meghittebbé.
A hónap elején ellátogatott hozzánk a Mikulás is, közeledtét csillogó gyermekszemek várták, és kíváncsian figyelték milyen
csomagok kerülnek ki puttonyából. Énekkel és versekkel köszöntötték a gyermekek
a régen várt vendéget.
A Katica csoportos gyermekeket a Mikulás Csákányos pusztán látogatta meg.
Kellemes, vidám délelőttöt töltöttek együtt.
Az óvónénik játékokkal, tánccal, mesével
kedveskedtek az apróságoknak.

csoportjában is. December nemcsak a
várakozás, de részünkről úgy gondolom
a köszönetek időszaka is. A tavalyi évben
alakult óvónői kórusunk idén több helyen is
fellépett. Elsőként az Idősek Klubjába vittük
el kis műsorunkat, majd a templom előtti
csodás Betlehemnél a 3. gyertyagyújtáson
énekeltünk, valamint az iskolai karácsonyi
ünnepségre is meghívást kaptunk.
Ismét dolgos, de rendkívül örömteli évet
zárhatunk. Ezúton ragadom meg az alkalmat, hogy az Intézmény minden dolgozója
nevében békés, boldog, sikerekben gazdag Új Évet kívánjak mindenkinek!
Schäffer Dominika
óvodapedagógus

Idén is ellátogattunk az Adventi sütiházba, melynek a tavalyi évhez hasonlóan a
régi óvoda épülete adott otthont. Minden
csoport megkóstolta a finomabbnál finomabb süteményeket, melyeket a gondos
asszonykezek készítettek a gyereknek. Ezúton is köszönjük szépen még egyszer.
A kötőkör csodás kézzel kötött, horgolt
babaruhákkal lepett meg bennünket. Minden csoportba több ruha is jutott, babáink
így az évszaknak megfelelő meleg sapkákat, kabátkákat, szoknyákat, pelerineket
viselhetnek. A gyerekek nagy örömmel
öltöztették az új ruhákba a babákat. Köszönjük szépen a szorgos nagymamáknak
a ránk gondolást.
December 13. Luca napja
Az esztendő legrövidebb és legsötétebb
napja, mely az új esztendő minden gondját és reményét rejti. Mi is felelevenítettük
gyermekeinkkel a Lucázás népszokását,
búzát ültettünk, jó kívánságokat vittünk az
intézményekbe vidám kántálással.
Advent utolsó hetében már a karácsonyt
ünnepeltük a gyerekekkel együtt a tornateremben és szűkebb körben ki-ki a saját
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Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat hírei
A Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a Komárom-Esztergom Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
támogatása révén idén ismét részt vettünk
az advent első vasárnapján, Dorogon megrendezésre került Szlovák Adventi Esten.
A rendezvényen színvonalas műsort adott
elő a Szlovákiából érkezett néptánccsoport és dalkör.

Ünnepi beszédet mondott Szabó Istvánné
a Komárom-Esztergom Megyei Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, valamint Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke is köszöntötte a vendégeket.
Az első adventi gyertyát Szabó Mónika,
az Országos Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese és Popovics
György gyújtotta meg. A rendezvényen
munkánkat segítő szőlősiek vettek részt.

Az adventi várakozás időszakában az iskola alsós tanulói karácsonyi kézműves
foglalkozáson vettek részt a Közösségi
Házban. A gyerekek készíthettek télapót,
hóembert, rénszarvast, angyalokat és karácsonyi manót is. Köszönjük segítő munkáját Bedei Orsolyának, Bedei Sándorné
Editnek és Komlósy Mariannak. A kézműves foglalkozás anyagköltségét a Vértes�szőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatta.
A Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat karácsonyi ünnepségét 2019.
december 13-án rendeztük meg a Közösségi Házban. Ünnepi műsort adott a Bánhidai Szlovák Nyugdíjas Dalkör, Csanálosi
László vezetésével.

A dalkör szlovák és magyar énekeivel, dalaival meghitt karácsonyi hangulatot teremtett a rendezvényen. A délután folyamán
köszönetünket fejeztük ki egész éves segítő, támogató munkájukért a meghívott vendégeknek, valamint megköszöntük elhivatott, lelkiismeretes munkáját a leköszönő
elnöknek, Krajczárné Száraz Erzsébetnek
és Szabó Mária nemzetiségi önkormányzati tagnak. A rendezvényen részt vett Nagy
Csaba polgármester és Németh Ferenc
képviselő úr is. A programot közös énekléssel zártuk.
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Boldog Új Évet kíván a Vértesszőlősi
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat!
Šťastný Nový Rok praje Sílešská
Slovenská Náradnostná Samospráva!
Kutenics Szilvia
elnök

17

Adventi sütiház
2019 decemberében ismét megrendezésre
került Vértesszőlősön az adventi sütiház. Szorgos kezek segítségével sikerült elkészíteni a
finomabbnál finomabb hagyományos süteményeket. Az önkormányzat és a szlovák önkormányzat támogatásával közel 300 gyereknek és
kísérőiknek kedveskedhettünk a finomságokkal.
Külön köszönet illeti a segítőinket: Bahurek Judit, Bedei Sándorné, Beke Irén, Bucskuné Virtás
Klára, Kalmár Jánosné, Muk Ferencné, Németh
Ferencné, Ocskay Józsefné, Stern Józsefné, Szerencse Józsefné.

Vértesszőlősi Református Missziói Egyházközség
Karácsony után
„Ha elmúlik karácsony: a szeretet lángja halványabban ég.
De ha vigyázunk rá: nem alszik ki még” - éneklik a fiatalok a Neoton Família dalát.
Adventbe lépve, karácsony felé tartva két költővel, két költeménnyel találkoztam.
Az első Bódás János (1905-1987) verse:
Bedei Orsolya

„Úr Jézus: sok vak szemnek
most is gyermeknek látszol,
mint akit foglyul ejtett
a betlehemi jászol.

Jászolból, kőből, könyvből
lépj ki! Szüless meg bennünk,
hadd éljük a karácsonyt,
ne csupán ünnepeljünk!

Éltető erőd még a
világot át nem járja,
mert magadra hagy néped
hűs templomokba zárva.

Hadd vigyünk a világnak
- mit annyi baj, láz éget jóakaratot, békét,
s Istennek dicsőséget.”
(Bennünk szüless meg, Jézus! – részletek)

A másik költemény Áprily Lajos (1887-1967) tollából származik:
„Angyal zenéje, gyertyafény,
kincses kezem hogy lett szegény?
Nem adhattam ma semmi mást,
csak jó, meleg simogatást.
Mi győzött érdességemen?
Mitől csókolhat úgy kezem?

Erembe Krisztus vére hullt?
Szemembe Krisztus-könny szökött? kinyúló kézzel kérdezem.
Áldott vagy a kezek között,
karácsonyi koldus-kezem!
(Karácsonyest)

Simogatást mitől tanult?
Mindegyik vers magáért beszél. Pontosabban: nem „magáért”, hanem a karácsonykor erre a
világra megérkezett kisgyermekért. Akinek a nevét, a személyét, a küldetését, az üzenetét
kétezer év (egészen pontosan 2019) visszhangozza:
„Dicsőség a magasságban Istennek,
és a földön békesség,
és az emberekhez jóakarat!” (Lukács evangéliuma 2,20)
Az üzenet 2020-ban éppen olyan időszerű, mint 2019-ben volt.
18

dr. Márkus Mihály
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Idősek Klubja hírei
Decemberi ünnepek az Idősek Klubjában
December első napjával kezdetét vette advent időszaka. A karácsonyra való
készülődés jelképeként – klubtagjainkkal közösen készített díszekkel – ünnepi
hangulatba öltöztettük a helységeket.
Hagyományainkat megőrizve ellátogattunk az Alsógallai Segítő Szolgálat adventi
ünnepére és vásárjára. Mikulás nap alkalmából a játékos napot szerveztünk, ahol
a csapatok kvízkérdésekkel, ügyességi
és főként poénos feladatokkal mérettették
meg magukat. Az eredményhirdetést követően mindenki apró ajándékban részesült. December 13-án, Luca nap alkalmából az óvodások tértek be hozzánk vidám,
énekes műsorukkal és jókívánságaikkal.
December 17-én elérkeztünk karácsonyi
ünnepségünk időpontjához. Ahogy gyülekeztünk, egyre többen és többen lettünk,
úgy telt meg a szívem örömmel és boldogsággal, hogy ilyen szép létszámmal ünnepelhettünk együtt, mint egy nagy család.
Szeretném megköszönni a Samufalvi
Óvoda és Bölcsőde óvónőinek, hogy el-

fogadták meghívásunkat és műsorukkal
megajándékoztak minket. Köszönet Kelemen Krisztinának, hogy hangtálas bemutatójával ünnepi hangulatot varázsolt.
Polgármester úrnak és vezetőinknek köszönjük, hogy velünk ünnepeltek és ajándékukkal tovább szépülhetett az idősek
klubja. Köszönjük a Magyar Vöröskereszt
Vértesszőlősi Alapszervezetének és Markó Andrea képviselő asszonynak, hogy
adományukkal támogatták rendezvényünket. Hálás köszönetemet szeretném
kifejezni a Kézimunka szakkör összes tagjának és segítőjének, hogy ajándékukkal
intézményünk még szebbé és otthonosabbá válhatott.
Egészségben és sikerekben gazdag
Boldog Új Évet Kívánok mindenkinek!
Arnold Anett
nappali ellátás vezető

NÉVNAPOZTUNK

2019-ben ötödik alkalommal jöttünk össze a klubban, hogy finom sütemények és italok
kíséretében szeretettel köszöntsük névnapjukat ünneplő klubtagjainkat. A közösség nevében kívánok sok boldogságot, jó erőt, egészséget és hosszú boldog életet az ünnepelteknek: Kukuda Jánosnénak, Tomasik Bélánénak, Muk Ferencnének, Sóki Józsefnének,
Lévai Miklósnénak, Kalmár Jánosnénak, Muk Istvánnak, Ocskai Józsefnének és Szabó Jánosnak. Tomasik Béláné és Szabó Jani bácsi duplán is ünnepelhettek, hiszen mindketten
a 80. életévüket töltötték be. Isten éltesse őket nagyon sokáig születésnapjuk alkalmából!
Arnold Anett
nappali ellátás vezető
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Mákos Bejgli Kupa 2019 – Vértesszőlős
A megszűnt TASE által kitalált, és 2012óta a Vértesszőlős SE által rendezett
Mákos Bejgli Kupa egyre népszerűbb a
megyei asztalitenisz szakosztályok körében. Ami a kezdetekkor csak egy kis
ünnepek közötti „bulizós” pinpongnak
indult az mára 18 egyesület 71 játékosának nyújtott komoly megmérettetést.
A megyei III. osztálytól az NB-III-ig meghirdetett versenyen 9 asztalon 3 versenyszámban folytak a küzdelmek. 2 versenyszám DC rendszerben zajlott. A „kicsiknél”
a megye II-III-ban játszók rendkívül izgalmas csatákban döntöttek a helyezésekről.
Némi meglepetésre ( nem a játék alapján) a
Generál két csapata játszotta a döntőt.
A két csapatküzdelem között a szervezők
egy meglepetés számot hirdettek meg, ami
azt jelentette, hogy a teljes mezőny együtt
versenyzett. Azért, hogy az esélyek egyformák legyenek osztályonként 2 pont előny
kellett adni. Ebből aztán bőven akadtak
meglepetések: Berke Gyula legyőzte Sza-

kál Bélát, de Schrammel
Cintia „áldozatai” között
volt többek között Illés
Roland, Aszódi Zsolt is.
A döntőt Kovács Milán
(Generál) nyerte meg Schrammel Cintia (Annavölgy)
ellen.
A megyei I. osztály
és az NB-III versenyét
a Szikora fivérek nagyszerű játéka jellemezte.
A döntőben az Aszódi–
Szikora Bence dági csapat
magabiztosan bizonyult
jobbnak a Szikora Márton
(Esztergom)–Szikora Kristóf (Leányvár) csapatánál.
A kupákat és az érmeket
a KEM-ATSZ ajánlotta fel
a helyezetteknek.

Eredmények:
Megye II-III DC csapat:
1. Generál II.
Demény Zsolt-Kovács Milán
2. Generál III.
Jávorszky Csaba-Hoffmann Péter
3. Vértesszőlős I.
Kurucsai László-Zachara Szilveszter
3.Etyek
Lénárt Bálint-Szabó Barnabás
Megye I.-NB-III. DC csapat:
1. Dág I.
Aszódi Zsolt-Szikora Bence
2. Esztergom-Leányvár
Szikora Marcell-Szikora Kristóf
3. Vértesszőlős II.
Illés Roland-Saláta Viktor
3.Szár I.
Sátori Róbert-Csiri-Kis Ferenc
Összevont egyéni:
1. Kovács Milán Generál
2. Schrammer Cintia Annavölgy
3. Szikora Márton Esztergom
3. Aszódi Zsolt Dág

Szelektív hulladékszállítás
2020. január 1-jétől a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés ütemterve Vértesszőlős
belterületén az alábbiak szerint valósul meg. Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét,
hogy a papír és műanyag hulladékok havonta egy időpontban kerülnek elszállításra.

Papír és műanyag

Fenyőhulladék gyűjtés

2020. január 6.

2020. január 13.

2020. február 17.

2020. január 27.

2020. március 16.
2020. április 16.
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Zöldhulladék gyűjtés

2020. május 18.

2020. április 3.

2020. június 15.

2020. május 6.

2020. július 13.

2020. június 9.

2020. augusztus 17.

2020. július 3.

2020. szeptember 14.

2020. augusztus 5.

2020. október 19.

2020. szeptember 4.

2020. november 12.

2020. október 5.

2020. december 14.

2020. november 9.
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Gyűjtés a vértesszőlősi Betlehemért!
Az elmúlt időszakban többen megkerestek azzal,
hogy a Betlehemre lehet e
még adakozni?
Mivel az alap elképzelés egyébként is az volt, hogy a projektet lehetőleg a falu lakossága
finanszírozza – közadakozás formájában,
nem zárkóztunk el a további gyűjtéstől, hisz
jövőre is érkeznének még szobrok a kompozícióba. A konkrét építkezés megkezdése, illetve a szobrok jellegének kiválasztása óta jól látható a költségoldal is, ahol
a rengeteg önzetlen felajánlás (munka és
építőanyag) ellenére bizony elfér még a támogatás! Ezért továbbra is lehetőséget biztosítunk arra, hogy felajánlásaikat megtehessék!
A Pátria a Pannon Takarék Bank Zrt. Vértes�-

szőlősi kirendeltségénél fenntartott folyószámláján alszámlát
hozott létre, melyet a gyűjtés
céljából a lakóság részére megnyitottunk. Az adományokat
folyamatosan fogadjuk, hisz a
szobrok második fele csak jövő
adventre készül el és ezeket
majd akkor kell fizetnünk. Az adományokat a
következő számlaszámon fogadjuk:
Pátria Faluközösségi Egyesület
Számlaszám: 63300037-11099341
Számlavezető intézmény:
Pannon Takarékbank Zrt.
A felajánlásokat előre is köszönjük!
Török Csaba
projektgazda

Adomány és köszönet

Közgyűlés februárban

A Vértesszőlősi Vöröskereszt Alapszervezete a decemberi hónapban az Idősek
Klubja karácsonyához támogatással járult hozzá. A szociálisan rászoruló családoknak tartós élelmiszerrel, csomagokkal és egy helyi család hozzájárulásával
játékokat ajándékoztunk. A Samufalvi
Óvoda és Bölcsőde kisgyermekei részére fürdő belépőt ajándékoztunk. Egyúttal szeretnék megköszönni mindazon
embertársunknak a hozzájárulását, aki
bármilyen formában segítette munkánkat. Köszönjük a véradásokon való nagy
létszámú részvételt, felajánlásokat. Szívesen várjuk azokat, akik szeretnének a
Vöröskereszt család tagjai lenni.

A Nagy-Kacsás Horgász
Baráti Kör Egyesület

Köszönettel:
Ispán Mónika alapszervezeti titkár

(2837 Vértesszőlős, Vörösmarty u. 18.)

2020. február 1-jén 17.00 órától
közgyűlést tart a vértesszőlősi
Közösségi Házban!

Cím: 2837 Vértesszőlős, Templom u. 75.

Téma: • Zöldterület rendezés
• Társadalmi munka • Tagdíjbefizetés
• Stégfenntartás • Telepítés • Egyebek

A horgászegyesület várja
az szja 1%-os felajánlásotokat!
Adóazonosító: 18849745-1-11

Nagy-Kacsás Horgász Baráti Kör Egyesület
Vértesszőlős, Vörösmarty utca 18.

Anderla Jenő Róbert elnök

A kiadványt kiadja: Vértesszőlős Község Önkormányzata 1050 példányban • A kiadványt szerkeszti: Nagy Csaba polgármester
• A kiadásért felelős: Nagy Csaba polgármester • Lapzárta: minden hónap 18-án • A megjelenő írások és fizetett
hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik.
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